Zapytanie ofertowe w ramach projektu:
„Zakup infrastruktury B+R w Przedsiębiorstwie Komandor Sp.j Ireneusz Wójcik”
planowanego do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)
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04.12.2019
Data upublicznienia zapytania ofertowego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j. Ireneusz Wójcik
Ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j. Ireneusz Wójcik
Ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
Osoba do kontaktu:
Ireneusz Wojcik
Tel. 602 66 49 46
E-mail: iwojcik@komandor.pl
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej
konkurencji.
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:


Sprzęt komputerowy

Tytuł projektu: „Zakup infrastruktury B+R w Przedsiębiorstwie Komandor Sp.j Ireneusz
Wójcik”
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:


Sprzęt komputerowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego
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Inne postanowienia:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.
II.2.3 Warunki
1. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Termin związania ofertą: 90 dni.
II.3. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert: 11.12.2019
2. Miejsce składania ofert pisemnych
Ofertę należy złożyć pod adresem: Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j. Ireneusz Wójcik,
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy
wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu: iwojcik@komandor.pl
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
 Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „sprzęt komputerowy”.
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w
formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy
Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule
maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie
ofertowe.
5. Kompletna oferta musi zawierać:
 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego
 Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zapytania ofertowego,
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6. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania
przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia
następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem
ostatniego dnia.
7. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
a. Cenę
b. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
c. Czas dostawy
d. Oferta sporządzona w języku polskim
8. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż
określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie
opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
10. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako
nieważne.
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego
w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe
wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na
obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą rozeznania rynku –
przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej
wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.
II.5. Kryteria oceny ofert:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według
następujących kryteriów:
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a) Cena – Ceny ofert netto (waga 60 %) będą obliczone zgodnie z poniższym
wzorem.
Cn
C = ------------------- x 60
Co
gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto” (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
CN – oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.
Co – oznacza łączną cenę netto ocenianej oferty.
b) Gwarancja – (waga 30% ) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Go
G = ------------------- x 30
GN
gdzie:
G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej
GN – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
c) Termin dostawy – (waga 10%) obliczony zgodnie z poniższym:
Dmin
D = ------------------- x 10
Dof
Gdzie:
D – ocena punktowa za oceniane kryterium termin dostawy wyrażony w
miesiącach
Dmin. – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ocenianych ofert
Dof – termin dostawy podany w badanej ofercie
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Inne istotne postanowienia
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić
będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych
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przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w
określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy/Dostawcy.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione
lub odwołane.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 2 ważnych ofert w
terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający wyszuka na
rynku dwie oferty, które spełniają wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu
ofertowym i dokona ich porównania.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie
internetowej lub przesłanie informacji drogą mailową.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z
Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania
przyczyn.
III.2. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert
musi być doręczona do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j.
Ireneusz Wójcik, Ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub drogą elektroniczną na adres
email iwojcik@komandor.pl
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia
postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej www.komandor.kalisz.pl
Pytania techniczne należy kierować na adres Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j. Ireneusz
Wójcik, Ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub telefonicznie pod nr 602 66 49 46. Na
pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, pod warunkiem, że pytania
wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
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W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panem Ireneuszem Wójcik – pod
numerem telefonu tel. 602 66 49 46 (w godz. 9:00-15:00)
1) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą
warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.
III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin dostawy: do 18.12.2019
Miejsce dostawy: ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz

SEKCJA IV: Załączniki
1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
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Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego zgodnie z
poniższym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry):
1. Komputer przenośny 17”
•
Stan: Nowy, na fabrycznej gwarancji producenta.
•
Typ: komputer przenośny
•
Ekran: Przekątna matrycy 17”, matowa, rozdzielczość 1920x1080, matryca IPS/VA ,
LED
•
Wydajność procesora: 6 rdzeni, zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 13500 pkt.
•
Pamięć RAM: 16GB DDR4 2400MHz.
•
Karta grafiki: Dedykowana, wyposażona w minimum 4GB własnej pamięci RAM,
zgodnie z testami dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 6900 pkt.
•
Dysk: od 480GB do 512GB typu SSD NVMe. zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 10000pkt.
•
Klawiatura: Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym, podświetlana.
•
System operacyjny: zainstalowany, umożliwiający pracę oprogramowania Pallette
CAD oraz zapewniający wymianę plików bez straty danych z urządzeniami z zainstalowanym
systemem operacyjnym, które posiada Zamawiający w swoich zasobach (Zamawiający
posiada sprzęt z zainstalowanym systemem Windows)
•
Dodatkowo: Cena powinna uwzględniać koszty dostarczenia i przygotowania laptopa
do pracy: wstępna konfiguracja, wpięcie do istniejącej sieci, czyszczenie ze zbędnego
oprogramowania fabrycznego.
Ilość – 3 szt.
2. Komputer przenośny 15”
•
Stan: Nowy, na fabrycznej gwarancji producenta.
•
Typ: komputer przenośny
•
Ekran: Przekątna matrycy 15”, matowa, rozdzielczość 1920x1080, matryca IPS/VA,
LED
•
Wydajność procesora: 6rdzeni, zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 12000 pkt.
•
Pamięć RAM: 8GB DDR4 2400MHz.
•
Karta grafiki: Dedykowana, wyposażona w minimum 4GB własnej pamięci RAM,
zgodnie z testami dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 6900 pkt.
•
Dysk: od 240GB do 256GB typu SSD NVMe. zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 10000pkt.
•
Klawiatura: Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym, podświetlana.
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•
System operacyjny: zainstalowany, umożliwiający pracę oprogramowania Pallette
CAD oraz zapewniający wymianę plików bez straty danych z urządzeniami z zainstalowanym
systemem operacyjnym, które posiada Zamawiający w swoich zasobach (Zamawiający
posiada sprzęt z zainstalowanym systemem Windows)
•
Dodatkowo: Cena powinna uwzględniać koszty dostarczenia i przygotowania laptopa
do pracy: wstępna konfiguracja, wpięcie do istniejącej sieci, czyszczenie ze zbędnego
oprogramowania fabrycznego.
Ilość – 2 szt.
3. Komputer stacjonarny
•
Stan: Nowy, na gwarancji producenta / podmiotu składającego komputer
•
Wydajność procesora: 6rdzeni, zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 19800 pkt.
•
Pamięć RAM: 8GB DDR4, tryb dual channel. Taktowanie 3200MHz z opóźnieniem CAS
wynoszącym 16. Możliwość późniejszego rozbudowania pamięci bez konieczności wymiany
użytych kości na nowe – 4 sloty pamięci na płycie głównej.
•
Karta grafiki: Dedykowana, wyposażona w minimum 4GB własnej pamięci RAM.
zgodnie z testami dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 10500 pkt..
•
Dyski:
 - Główny, typu SSD NVMe. Pojemność od 240GB do 256GB zgodnie z testami
dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 13000pkt.
 - Dodatkowy, typu HDD. Pojemność 1TB. Format 3.5”. Prędkość obrotowa
talezy 7200rpm.
•
Zasilacz z certyfikatem sprawności 80+ i mocy min. 500W.
•
Obudowa: Prosta, z filtrami przeciwkurzowymi oraz wentylatory wewnętrzne
zapewniające cyrkulację powietrza (jeden z przodu, jeden z tyłu). Format: midi Tower.
•
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD, wewnętrzna.
•
System operacyjny: zainstalowany, umożliwiający pracę oprogramowania Pallette
CAD oraz zapewniający wymianę plików bez straty danych z urządzeniami z zainstalowanym
systemem operacyjnym, które posiada Zamawiający w swoich zasobach (Zamawiający
posiada sprzęt z zainstalowanym systemem Windows)
•
Klawiatura/mysz: Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz.
•
Monitor: min 23,5”. Przynajmniej jedno cyfrowe wejście (DVI, HDMI, DP).
Rozdzielczość 1920x1080. Powierzchnia matowa. Matryca typu IPS/VA.
•
Dodatkowo: Cena powinna uwzględniać koszty dostarczenia i przygotowania
komputera do pracy: wstępna konfiguracja, wpięcie do istniejącej sieci, czyszczenie ze
zbędnego oprogramowania fabrycznego (w przypadku markowych maszyn).
Ilość – 1 szt.
4. Komputer stacjonarny
•
Stan: Nowy, na gwarancji producenta / podmiotu składającego komputer
•
Wydajność procesora: 6rdzeni, zgodnie z testami dostępnymi na stronie
www.cpubenchmark.net wydajność musi być określona na min. poziomie 19800 pkt.
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•
Pamięć RAM: 32GB DDR4, tryb dual channel. Taktowanie 3200MHz z opóźnieniem
CAS wynoszącym 16.
•
Karta grafiki: Dedykowana, wyposażona w minimum 4GB własnej pamięci RAM.
zgodnie z testami dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 10500 pkt..
•
Dyski:
 - Główny, typu SSD NVMe. Pojemność od 480GB do 512GB zgodnie z testami
dostępnymi na stronie www.cpubenchmark.net wydajność musi być
określona na min. poziomie 17000pkt.
 - Dodatkowy, typu HDD. Pojemność 1TB. Format 3.5”. Prędkość obrotowa
talezy 7200rpm.
•
Zasilacz z certyfikatem sprawności 80+ i mocy min. 500W.
•
Obudowa: Prosta, z filtrami przeciwkurzowymi oraz wentylatory wewnętrzne
zapewniające cyrkulację powietrza (jeden z przodu, jeden z tyłu). Format: midi Tower.
•
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD, wewnętrzna.
•
System operacyjny: zainstalowany, umożliwiający pracę oprogramowania Pallette
CAD oraz zapewniający wymianę plików bez straty danych z urządzeniami z zainstalowanym
systemem operacyjnym, które posiada Zamawiający w swoich zasobach (Zamawiający
posiada sprzęt z zainstalowanym systemem Windows)
•
Klawiatura/mysz: Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz.
•
Monitor: Przekątna ekranu 29”. Format obrazu 21:9 (tzw. Ultra-wide). Przynajmniej
jedno cyfrowe wejście (DVI, HDMI, DP). Rozdzielczość 2560x1080. Powierzchnia matowa.
Matryca typu IPS/VA.
•
Dodatkowo: Cena powinna uwzględniać koszty dostarczenia i przygotowania
komputera do pracy: wstępna konfiguracja, wpięcie do istniejącej sieci, czyszczenie ze
zbędnego oprogramowania fabrycznego (w przypadku markowych maszyn).
Ilość – 1 szt.

10

Załącznik nr 2 Formularz oferty
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………...
(nazwa i adres Oferenta)

……………………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków
zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
my niżej podpisani:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj.
zgodnie z kosztorysem.
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
3. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia
za
łączną
CENĘ
NETTO
.............................
zł
(słownie:
........................................................ złotych).
W tym:
komputery przenośne 17” (model ……………………….) ………………………. zł
komputery przenośne 15” (model ……………………….) ………………………. zł
komputer stacjonarny nr 1 (model ……………………..) ………………………. zł
komputer stacjonarny nr 2 (model ……………………..) ………………………. zł
4. PROPONOWANY przez nas okres gwarancji to …………………………..
5. PROPONOWANY przez nas termin dostawy to …………………………. od podpisania umowy.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.
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7.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na
stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
9. Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje
zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania
niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz
dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)........................................................................................
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
__________________, dnia __ __ ……… roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

……………………………
………………………………….
Pieczątka Oferenta

Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………
Podpis
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